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Indledning
Byrådet i Skanderborg kommune har i budget 2020-2023
beskrevet en vision for udvikling af Skanderborg Fælled,
som idrætscenter. Denne vision er ligeledes beskrevet i
budgetaftalen for 2022-2025. Processen blev indledt
med en dialog med de foreninger, som i forvejen havde
aktiviteter på Skanderborg Fælled samt foreninger, som
havde udtrykt ønske om fremadrettet at have aktiviteter
på Skanderborg Fælled. Foreningerne dannede på
baggrund af den indledende proces en arbejdsgruppe,
som siden januar 2021 har stået i spidsen for
udviklingsprocessen for Skanderborg Fælled, som
beskrives i denne rapport.
Formålet med processen har været at skabe grundlaget
for en faseinddelt udviklingsplan for idræts- og
fritidsdelen af Skanderborg Fælled. Processen afdækker,
hvilke ønsker og behov forskellige brugergrupper har og i
hvilken grad de ser sig selv, som en del af Skanderborg
Fælled i fremtiden.
Rapporten belyser udviklingsmulighederne på
Skanderborg Fælled, således byrådet kan træffe en
beslutning om den videre udvikling.
Skanderborg Fælled omtales i daglig tale som Fælleden
og begge begreber benyttes ensbetydende igennem
denne rapport.
1.1 Vilkår for projektet
Det er en prioritet fra Byrådet i Skanderborg at
Fælledens synergimuligheder for sport ude og inde
effektueres. På denne baggrund danner Fælleden
centrum for idrætslivet i Skanderborg, som det
tilsvarende ses i Ry, Galten og Hørning. Byrådet har
derfor afsat midler til en arbejdsgruppe, som udarbejder
en udviklingsplan for Skanderborg Fælled med
inddragelse af Idrætsrådet i Skanderborg, foreninger og
andre interessenter.

Fælleden gennemført en proces med de primære
foreningsbrugere på Fælleden. Denne indledende
process blev gennemført i efteråret 2020 og havde til
formål at styrke fællesskabet mellem foreningerne.
Derudover var formålet at foreningerne udarbejdede en
fælles kernefortælling for Fælleden.
Ovenstående proces resulterede i en fælles
kernefortællingen for Fælleden, ønsker til faciliteter samt
et bud på en organisering af foreningernes
arbejdsgruppe.
En politisk styregruppe har haft det overordnede politiske
ansvar for processen. Foreningernes arbejdsgruppe har
haft ansvaret for at gennemføre processen.
Foreningernes arbejdsgruppe og den politiske
styregruppe har mødtes ved fastlagte statusmøder, hvor
processens fremdrift har været diskuteret. Endvidere er
Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget i
Skanderborg Kommune løbende blevet orienteret om
processens fremdrift.
Foreningernes arbejdsgruppe indgik en aftale med DGI
Østjylland om at bistå med processen. Dels som
projektleder og dels med faglige kompetencer til de
forskellige elementer i processen. Arbejdsgruppen har
haft et tæt samarbejde med projektlederen fra DGI
Østjylland gennem hele processen. Projektlederen har
haft ansvaret for at de beskrevne elementer blev
gennemført i forhold til de ønsker foreningernes
arbejdsgruppe har haft. Derudover har projektlederen
løbende været i dialog med Skanderborg Idrætsråd og
de enkelte foreninger.

Skanderborg Idrætsråd og Skanderborg Kommune har
efter aftale med den politiske styregruppe omkring

"Fælleden bliver centrum for idrætslivet i Skanderborg"
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1.2 Projektets arbejdsgruppe
Projektets arbejdsgruppe er blevet sammensat af
foreningsbrugere af Fælleden og interessenter, der gerne
vil etableres yderligere på Fælleden. Gruppen er nedsat
under Skanderborg Idrætsråd og består af syv
medlemmer og en repræsentant fra Idrætsrådet, som
også fungerer som formand for arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen blev nedsat i november 2020.
Det har været arbejdsgruppens opgave at lede og drive
processen samt finde finansieringen til dette. Deres
primære opgave har været at drive:
En proces, som identificerer yderligere ønsker og
drømme til udviklingen af Fælleden for andre
interessenter
Udviklingen af en fysisk helhedsplan
Analysen af mulige driftsmodeller for idrætsdelen af
Fælleden, hvor foreningerne spiller en mere markant
rolle end i dag
Projektplanen med tidsplan og prioritering af de
forskellige dele af udviklingen på Fælleden
Model og plan for finansiering af udviklingen på
Fælleden
Formanden for Idrætsrådet er medlem af arbejdsgruppen
og har kontakten til DGI Østjylland. Formanden er
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desuden medlem af den politiske styregruppe. De øvrige
medlemmer af den politiske styregruppe er borgmesteren
i Skanderborg Kommune samt formand og næstformand
for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. Den
politiske styregruppe har løbende været involveret i
processen.

Arbejdsgruppen består af
repræsentanter fra:
Skanderborg Håndbold
FC Skanderborg
Skanderborg Trailbuilders
HI Skanderborg Badminton
Skanderborg Tenniscenter
Fond/ Skanderborg Lawn
Tennis Klub
Skanderborg Taekwondo Klub
HI Skanderborg MTB

1.3 En kort beskrivelse af historien og grundideen bag
Fælleden
Ideen og visionen om Skanderborg Fælled blev
beskrevet i helhedsplanen i 2009. Nedenstående er
uddrag fra denne helhedsplan.
I Skanderborg Kommune skal der skabes et centralt
samlende idrætstilbud for hele kommunen. Det skal
være et sted, hvor såvel den etablerede idræt som nye
og endnu ukendte idrætsformer kan trives i. Der skal
være plads til alle og stedet skal kunne leve både i
dagtimerne med få brugere og i weekenden, hvor
stedet skal syde af aktivitet.
Formålet ved etablering af Fælleden og de
omkringliggende idrætsfaciliteter er, at skabe et centralt
og samlende idrætsanlæg for både bredden og eliten i
hele Skanderborg Kommune.
Intentionen er at udføre én idrætsfælled for hele
Skanderborg Kommune, som i et langsigtet perspektiv
kan dække behovene for de samlede idrætsfaciliteter.
Der er tale om samlede faciliteter for både indendørs- og
udendørs idræt, krop og bevægelse, wellness,
oplevelser, fritid, og kultur. Fælleden skal tilbyde og
rumme alt det borgerne drømmer om inden for krop og
bevægelse.
Mange af de visioner og tanker, der er tænkt i
udformningen af materialet til Skanderborg Fælled, er
med i de fysiske rammer der findes på Fælleden nu. I
forbindelse med bygningen og udformningen af
Fælledens fysiske rammer, er der også tænkt tanker i

“

Formålet er at skabe et
centralt og samlende
idrætsanlæg for både
bredden og eliten.

Mennesker møder
mennesker
Når mennesker møder
mennesker, opstår fællesskaber,
og dermed skabes grundlaget
for, at vi kan skabe udvikling
sammen.
Når vi skaber udviklingen
sammen, bringes flere
ressourcer i spil, og vi når
længere. Og hvis alle er med,
når vi ekstra langt.
Vi sætter en ære i, at vi møder
hinanden som mennesker, at der
er plads til alle, og at vi forpligter
os selv og hinanden på at gøre
vores bedste.

forhold til fremtidig udvikling, med bl.a. en svømmehal,
kampsportscenter, fitnesscenter og tanker omkring
udendørs aktiviteter og sport, som vinder indpas i
Danmark.
Visionen fra helhedsplanen i 2009 er tænkt ind, både
som en del af processen, hvor det har været fokus på at
sætte flere forskellige fællesskaber i spil, samt at bringe
disse fællesskaber sammen. Derudover er den også
tænkt ind i udarbejdelsen af selve udviklingsplanen, hvor
en af prioriteringer er fællesskabet og mødesteder for
fællesskaberne.
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Kernefortælling for
Skanderborg Fælled 2020
Den fælles kernefortælling for Fælleden blev
udarbejdet af foreningernes arbejdsgruppe i efteråret
2020.

Fælleden er knudepunkt for
idræt og motion i
Skanderborg

På fælleden møder man en
mangfoldighed af idræt og
aktiviteter - både inde og
ude.

Skanderborg Fælled er et ganske særligt sted, hvor
kommune og borgere mødes omkring livet i kommunen
og hvor den enkelte borgers liv kan foldes ud. På
Skanderborg Fælled skaber idræt og foreningsliv en
pulserende livsenergi og er en helt naturlig og vigtig del
af hele området. På Fælleden mødes de forskellige
idrætter og aktiviteter, og skaber sammen et mangfoldigt
billede af fritidslivet i Skanderborg. Her mødes de
klassiske foreningsidrætter med nye selvorganiserede
idrætsudøvere. Som noget helt særligt viser Fælleden,
hvordan de klassiske idrætsaktiviteter og de nye
tendenser kan spille sammen og gensidigt profitere af
samspillet. Her er tidssvarende idrætsfaciliteter både ude
og inde. I det fysiske hjerte af Fælleden - hallerne, ses
et mangfoldigt liv af idrætsaktiviteter og et
eksperimentarium er blevet skabt i form af mindre rum til
aktivitet og træning. Der er en stærk sammenhæng
mellem det fysiske hjerte og de indendørs satellitter, som
findes ved Tennis og Taekwondos faciliteter, samt de
øvrige idrætsfaciliteter omkring Højvangen.
Udendørs trives og lever den etablerede idræt, som
fodbold og tennis side om side med løbere, cykelryttere,
mountainbikere og borgere, som træner, leger eller blot
hænger ud på de udendørs faciliteter.
På Skanderborg Fælled er der mulighed for
fritidsaktiviteter for alle borgere i Skanderborg. Her er
legepladser og udendørs træningsaktiviteter, som alle
kan benytte, når de har tid og lyst. Her er gode
opholdsrum både udendørs og indendørs, hvor man kan
hygge sig med venner, familie eller bare slappe lidt af.
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Skanderborg er kendt for et rigt og aktivt idræts- og
foreningsliv, som lever rundt om i kommunen i forskellige
faciliteter. For langt de fleste dyrkes idræt tæt på hvor vi
bor og det er afgørende, at Skanderborg har
idrætsanlæg i umiddelbar nærhed til borgernes hverdag.
På Fælleden er det muligt at samle:
Mange mennesker på en gang
Dem, som gerne vil være rigtig dygtige til deres idræt
Dem, som gerne vil dyrke en helt særlig idræt
Dem, som bor tæt på
Dem, som gerne vil være aktive på egen hånd
På Fælleden er der mulighed for at de forskellige
idrætter og aktiviteter kan se hinanden og mødes på
tværs. Her mødes unge med ældre, eliten med
motionister. På Fælleden er faciliteterne og aktiviteterne
mange, forskelligartede og ikke mindst synlige. Det er
tydeligt for enhver at Fælleden er et knudepunkt for
idræt og motion i Skanderborg. Som besøgende får man
hurtigt et overblik over de mange aktiviteter og en tydelig
vejviser hjælper den besøgende med at finde, det
han/hun kom efter. De forskellige faciliteter på Fælleden,
har hver deres knudepunkter, områder, hvorfra aktiviteten
har sit udspring. Det kan være et indgangsparti ved
Tennisanlægget eller et trailhead for MTB-spor og
løberuter. Disse knudepunkter, bindes sammen i et fælles
knudepunkt gennem en tydelig fælles kommunikation og
kommunikation og vejvisning.

Skanderborg Fælled har gode rammer til større kampe,
stævner, events og arrangementer. Det gælder både
rammerne til selve kampen/eventen, men også rammerne
rundt om. Her er mulighed for at koble forskellige
aktiviteter på selve begivenheden, som andre aktiviteter,
forplejning, sponsorevents m.m. På Fælleden er der styr
på logistikken, der er gode adgangsveje, gode
parkeringsmuligheder, overnatningsmuligheder mm.

Foreningsliv og –kultur
leves og mærkes på
Fælleden

Et stærkt foreningsliv ses og mærkes tydeligt på
Fælleden. Her er plads og rum til at dyrke både den
fælles aktivitet, og det sociale fællesskab, som
kendetegner et godt foreningsliv. Her er trygt at komme
og mulighed for at ”hænge ud”, både før og efter træning,
eller hvis man bare har lyst til at være sammen med
andre.

På Fælleden er der gode rammer for foreningernes
frivillige. De fysiske rammer giver gode muligheder for at
lette de frivilliges arbejde ved at der er adgang til
forskellige værktøjer, som de frivillige har brug for, det
kan være depotrum, vaskeri, kontorfaciliteter og
mødelokaler.
Udsmykningen på Fælleden vidner om idræt og
foreningsliv. Det er tydeligt i udsmykningen, hvem der
holder til i huset. Foreningerne har mulighed for at
fortælle om dem selv og deres aktiviteter. Der er også
plads til billeder af foreningens aktiviteter, pokaler og
medaljer m.m.
På Skanderborg Fælled er der kort sagt både noget at
komme for, nemlig selve aktiviteterne, men også noget at
blive for, nemlig det sociale klubliv.
På Fælleden er der plads til at dyrke de små
fællesskaber i det store fællesskab. Fælleden har fysisk
plads til, at børn, unge, voksne og ældre mødes i deres
egne fællesskaber. På Fælleden er der zoner/rum, hvor
de forskellige foreninger har mulighed for at indrette sig,
efter deres behov. Fælleden har desuden fælles
faciliteter, som flere foreninger og kommunen anvender,
som mødelokaler, omklædningsrum og cafe m.m. Disse
faciliteter giver plads til at styrke de små fællesskaber i
det store fællesskab. På Fælleden har foreningerne
nogle fælles årlige aktiviteter, hvor de viser deres
aktiviteter frem og inviterer nye ind i deres fællesskaber.
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Viden om danskernes
idrætsvaner
Udover borgernes ønsker til Fælleden er denne proces
baseret på den nyeste viden om danskernes idrætsvaner.
Først præsenteres den nyeste viden om danskernes
idrætsvaner og herefter følger et afsnit om idrætsvaner
for borgere i Skanderborg Kommune.
2.1 Voksnes bevægelsesvaner
Næsten alle voksne danskere er bevægelsesaktive i
løbet af en uge. 71% af den voksne befolkning praktiserer
bevægelsesaktiviteter i fritiden i løbet af en uge. 36%
udfører bevægelse i fritiden næsten hver dag. De mest
praktiserede bevægelsesaktiviteter i fritiden i løbet af en
uge er styrkeøvelser og – træning (33%), fitness-og
konditionstræning (23%) og løbeture (22%).
De fleste voksne deltager i bevægelsesaktiviteter i en
selvorganiseret sammenhæng. Hele 74% praktiserer
bevægelse på egen hånd. Dette gælder især gå- og
vandreture, cykling og løb. 28% deltager i en
bevægelsesaktivitet i en forening og her er styrkeøvelser
og -træning den aktivitet som flest praktiserer i en
forening. Herefter følger de mere traditionelle
foreningsidrætter såsom fodbold, gymnastik og
badminton. 19% er bevægelsesaktive i kommercielt regi.
Her er det især styrkeøvelser og -træning som
praktiseres. Selvom de fleste danskere praktiserer
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bevægelse på egen hånd praktiserer mange voksne
også bevægelse sammen med andre. Det er især i
aktiviteter som boldspil, som dyrkes sammen med andre.
Kvinder praktiserer i højere grad end mænd
bevægelsesaktiviteter på egen hånd og i kommercielt
regi, imens mænd er mest aktive i foreningsregi.
På tværs af alder dyrker unge (15-29 år) i højere grad
bevægelsesaktiviteter i kommercielt regi end ældre (60
år og ældre). De midaldrende (30-59 år) er mere aktive i
selvorganiserede regi end både de unge og de ældre.
Samtidig er de ældre mere aktive end de unge i
foreningsregi.
På tværs af forskellige aktiviteter er de vigtigste motiver
for bevægelse lyst, sundhed og fællesskab.
Sundhedsmotivet er mest dominerende i fitness, løb,
mental træning og gymnastik. Lyst- og
fællesskabsmotivet kommer mere til udtryk i boldspil,
aktiviteter på vand, udelivsaktiviteter, dans og street- og
rulleaktiviteter. På tværs af alle bevægelsesaktiviteter
tillægges lystmotivet og sundhedsmotivet større
betydning end præstationsmotivet (for at konkurrere med
mig selv eller andre). Dette motiv har kun en stor
betydning i boldspil. Kvinder tillægger alle motiver, på
nær præstationsmotivet, større betydning end mænd.

Figur 1
Andel af kvinder og mænd, som praktiserer deres bevægelsesaktiviteter i
fritiden i en forening eller klub, i et kommercielt center eller institut, i en
aftenskole, på arbejdspladsen eller firmaidræt eller selvorganiseret / på
egen hånd (pct.).
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Figur 2
Andel af unge, midaldrende og ældre som praktiserer deres
bevægelsesaktiviteter i fritiden i en forening eller klub, i et kommercielt
center eller institut, i en aftenskole, på arbejdspladsen eller firmaidræt
eller selvorganiseret / på egen hånd (pct.).
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Brugernes typiske brug af idrætsanlæg (ptc.).
Overordnet benytter brugerne sig ofte af idrætsanlæg. 51% bruger
anlægget 2-4 gange i ugen og 36% benytter anlægget 1 gang om ugen.
75% af brugerne bor tæt på faciliteten og har under 15 minutters
transporttid til anlægget.
*Brugeren kunne sætte kryds ved flere kategorier. Derfor summerer
kolonnerne ikke til 100 pct.

Tabel 1: Brugernes typiske brug af idrætsanlæg
Brugere af
idrætsanlægget
(22.238 besvarelser)

Kvinder

Mænd

Total

Jeg dyrker idræt

79

85

82

Jeg henter/bringer
andre (fx børn)/ er her
pga. andres aktivitet

32

23

27

Jeg er tilskuer

19

13

16

Jeg opholder mig (fx i
cafe eller lignende)

9

7

8

Jeg er
træner/instruktør

11

13

12

Anden aktivitet

6

6

6
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2.2 Børns bevægelsesvaner
Andelen af aktive børn er faldet fra 83 % i 2016 til 80 % i
2020. Der ses ingen væsentlig forskel mellem drenge og
piger. Dog ses det, at gruppen af de 13-15-årige er lidt
mindre aktive end de andre aldersgrupper.
Mange børn dyrker idræt i en forening, men der ses et
fald fra 86 % i 2016 til 77 % i 2020. Samtidig opleves en
øget tilgang til den selvorganiseret idræt. En lidt større
andel af drengene er aktive i foreningsregi, imens en
større andel af pigerne søger mod de kommercielle og
private tilbud. Deltagelsen i foreningsidrætten falder
desuden jo ældre børnene bliver, imens andelen af unge,
som er aktive i kommercielt og privatregi stiger i takt med
at børnene/de unge bliver ældre.
Når det kommer til valg af aktiviteter følger børn de
traditionelle idrætsgrene, som svømning og fodbold som
de mest populære. Aktiviteter som fodbold, e-sport,
badminton og mountainbike tiltrækker i særlig grad
drengene, imens gymnastik, ridning og dans tiltrækker
pigerne.
Der opleves en øget tilslutning til fitness- og
styrketrænings aktiviteter, jo ældre børnene bliver og
hele 38% af de 13-15-årige dyrker fitnessaktiviteter.

12

Der opleves ligeledes en stigning på tværs af køn og
deltagelse i fitnessaktiviteter. Derudover oplever
aktiviteter som gå- og vandreture samt streetaktiviteter
en stor fremgang i deltagelse hos børn og unge.
Glæden er centralt når det handler om børns motiver for
idrætsdeltagelse. Derfor er det vigtigt at kunne tilbyde
børn idrætsaktiviteter, som fokuserer på andet end
præstation og konkurrence, men også bidrager med
glæde og fællesskab. Børn dyrker overvejende idræt for
aktiviteternes legende element og det at være sammen
med deres venner. Med alderen begynder børn at
fokusere mere på de sundhedsmæssige perspektiver af
deres idræt. Afgørende er det dog, at børn ikke motiveres
af det samme. På den baggrund er GO-begreberne
udviklet som parametre man kan skrue op og ned på i
forhold til den enkeltes motivation.

Borgere og
idrætsforeningerne i
Skanderborg Kommune
3.1 Idrætsvaner hos borgerne i Skanderborg Kommune
Andelen af borgere der dyrker fysisk aktivitet mindst én
dag om ugen er 76% i Skanderborg Kommune. Dette tal
stemmer meget overens med både landsplan (76%) og i
oplandskommunerne (75%). Andelen af borgere, som har
været aktive i en idrætsforening mindst én gang om ugen
er 28% i Skanderborg Kommune. Tilsvarende er dette tal
27% på landsplan og 29% i oplandskommunerne.
I Skanderborg Kommune er andelen af voksne, som er
ugentligt aktive i idrætsforeninger højere end andelen af
borgene, som er ugentlig aktive i kommercielt regi.
Derudover dyrker 74% af borgerne selvorganiseret
aktiviteter, mod 72% på landsplan og i
oplandskommunerne.

Cykling (ikke som transport) er den tredje mest
praktiseret bevægelsesform i Skanderborg Kommune.
58% af borgerne har praktiseret cykling inden for det
sidste år. Dette stemmer overens med både
landsgennemsnittet og oplandskommunerne. Flere
mænd end kvinder cykler og flere midaldrende cykler
sammenlignet med unge og ældre.

Gå- og vandreture er den bevægelsesform, som flest
borgere i Skanderborg Kommune har praktiseret inden for
det seneste år. Hele 94% af de voksne borgere i
Skanderborg Kommune har angivet dette. Dette er lidt
højere end landsgennemsnittet samt hvis det
sammenlignes med oplandskommunerne. Flere kvinder
end mænd praktiserer gå- og vandreture og der er
samtidig flest i aldersgruppen 25-59 år.

Boldspil som ikke kategoriseres som holdspil, såsom
tennis, badminton, mm praktiseres af 24% af borgerne i
Skanderborg Kommune. Dette tal er lidt højere end
landsgennemsnittet og i oplandskommunerne.
Flere mænd end kvinder dyrker disse former for boldspil.
Samtidig er andelen af unge højere end andelen af
midaldrende og ældre som dyrker disse boldspil.

Fitness og fysisk træning er den næst mest praktiserede
bevægelsesform i Skanderborg Kommune. 59% af
borgerne har dyrket fitness og fysisk træning inden for
det seneste år. Dette er højere end landsgennemsnittet
og i oplandskommunerne. Flere kvinder end mænd
dyrker fitness og fysisk træning og flere unge end
midaldrende og ældre dyrker fitness og fysisk træning.

43% af borgerne i Skanderborg Kommune har løbet inden
for det seneste år. Dette tal er højere end gennemsnittet i
oplandskommunerne og for landsgennemsnittet. Andelen
af mænd og kvinder som løber stemmer nogenlunde
overens. Samtidig løber unge og midaldrende meget
mere end ældre.

Holdboldspil såsom fodbold, håndbold, basketball, mm
dyrkes af 16% af borgerne i Skanderborg Kommune. Dette
tal er en smule højere end i oplandskommunerne og
stemmer overens med andelen på landsplan. 46% af
unge mellem 15 og 24 år dyrker holdboldspil, mens få
ældre praktiserer denne bevægelsesform.
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Tabel 2
Andel af borgere (15 år og ældre) i Skanderborg Kommune, opdelt på køn
og aldersgrupper, og sammenlignet med gennemsnittet i
oplandskommuner gruppe 1 og hele landet, som én gang om ugen eller
oftere inden for de seneste 12 måneder har været fysisk aktiv i følgende
sammenhænge (ptc.).

Tabel 2
Skanderborg

Mænd

Kvinder

15-24 år

25-59
år

60+ år

Oplandskommuner

Hele
landet

Idrætsforening

28

29

27

30

27

30

29

27

Kommercielt center,
privat, danseskole mm.

19

14

24

31

17

17

17

19

Aftenskole

3

2

3

3

2

3

2

2

Firmaidræt/arbejdspla
dsen

5

5

5

10

5

1

4

5

Aktivitet organiseret
via sociale medier

5

5

4

3

6

3

4

4

Selvorganiseret eller
på egen hånd

74

70

78

68

75

75

72

72

Hvad viser tabellen?
Tabellen viser andelen af borgere, som en gang om ugen eller oftere
udfører en given idtræts-, sports- eller motionsaktivitet i fritiden i forskellige
organiserede sammenhænge. Andelen, som er fysisk aktivt ved 'fysisk
aktive lege og spil' og 'andre fysisk aktive fritidsaktiviteter' og
'genoptræning og rehabilitering', er ikke inkluderet i denne opgørelse af
sammenhæng for idræt, sport og motion i fritiden.
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Tabel 3
Andelen af borgere (15 år og ældre) i Skanderborg Kommune, som inden
for de seneste 12 måneder har udført forskellige typer af fysisk bevægelse,
motion eller idræt, opdelt på køn og aldersgrupper og sammenlignet med
gennemsnittet i oplandskomunner og hele landet (pct.)

Tabel 3
Skanderborg

Mænd

Kvinder

15-24 år

25-59
år

60+ år

Oplandskommuner

Hele l
andet

Gå- og vandreture
(ikke som transport)

94

91

97

93

95

93

92

91

Løb (ikke som
transport)

43

43

43

75

51

13

38

41

Cykling (Ikke som
transport)

58

60

55

60

60

52

58

58

Fitness og fysisk
trænng

59

54

64

84

60

45

55

57

Mental og smidigheds/stabilitetstræning

32

19

44

47

34

21

29

32

Holdboldspil

16

20

11

46

15

3

15

16

Andre boldspil

24

31

17

49

22

17

21

22

Gymnastik

13

9

16

21

7

20

13

13

Dans

15

9

20

34

13

9

14

15

Aktiviteter i vand

39

38

40

53

43

25

39

40

Aktiviteter på vand

21

23

20

41

22

11

17

16

Udelivsaktiviteter

27

35

19

27

28

24

28

25

Rulle- og
streetaktiviteter

7

8

6

19

7

1

6

7

Fysik aktive lege og
spil

54

52

55

65

61

35

49

48

Andre idrætsaktiviteter

29

31

27

53

30

17

27

27

Andre fysisk aktive
fritidsaktiviteter

61

62

61

60

61

64

61

59

15

Tabel 4
Andel af borgere (15 år og ældre) i Skanderborg kommune, opdelt på køn
og aldersgrupper og sammenlignet med oplandskommuner og hele
landet, som angiver at være'helt enig i følgende udsagn om, hvorvidt der
er gode muligheder for at være fysisk aktiv og dyrke idræt i det område de
bor (pct.)

Tabel 4
Skanderborg

Mænd

Kvinder

15-24 år

25-59
år

60+ år

Oplandskommuner

Hele
landet

57

56

57

49

57

60

55

55

56

58

54

49

56

57

51

50

47

44

49

42

46

50

46

52

79

79

79

67

79

84

77

74

47

47

47

35

48

51

45

44

52

45

57

33

53

57

52

46

17

19

16

17

17

19

18

18

60

58

61

44

59

66

57

57

Jeg har gode
muligheder for at
være fysisk aktiv...
I indendørsidrætsfacili
teter
I udendørs
idrætsfaciliteter
I kommercielle
idrætsfacitliteter
I grønne områder
På eller i vand
Hjemme hos mig selv
På mit studie eller min
arbejdsplads
På veje, stier og
fortove
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3.2 Demografi
Indbyggertallet i Skanderborg Kommune er i primo 2021
på 63.386 personer. Dette forventes at stige til 77.026
primo 2037. Dette svarer til en samlet stigning i
indbyggertallet på 13.640 personer eller 21,5%. På
landsplan ventes i samme periode en stigning i
indbyggertallet på 4,4%. Prognosen viser, at
indbyggertallet forventes at stige med 34,9% for
aldersgruppen 6-16- årige. Samtidig forventes
aldersgrupperne 0-2 år, 3-5 år, 17-24 år, 25-39 år, 40-49
år, 50-74-årige at opleve stigninger fra 6,7% til 28,9%.
Desuden forventes der markante stigninger for både 7584- årige og 85+ på henholdsvis 46,4% og 187,3% .

Hvis vi ser på området lige omkring Fælleden, er der
også udstykket byggegrunde til nye boligkvarterer, som
på sigt vil kunne have indflydelse på, hvor mange
brugere der kommer på Fælleden. Som det fremgår af
ovenstående tabel, er der særlig vækst blandt yngre
børnefamilier og ældre i Fælledens nærområde. Hvilket
kan have indvirkning på de typer af aktiviteter, der i
fremtiden vil være behov for.

3.3 Befolkningstilvækst i området omkring Fælleden
Nedenstående tabel 5 er en oversigt over
befolkningstilvæksten i en radius af 2,5 km fra Fælleden.
Der sker også i dette område en tilvækst af beboere hen
over de næste ti år.

Tabel 5: Befolkningstilvækst i området omkring Fælleden
Aldersgruppe

2021

2024

2027

2031

0-5 år

772

851

867

885

6-16 år

1488

1481

1548

1673

17-25 år

898

879

819

790

26-42 år

1662

1837

1898

1972

43-59 år

2522

2480

2357

2282

60-74 år

1646

1578

1634

1683

+75 år

822

1007

1108

1213

9810

10.113

10.231

10.498

I alt
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I nedenstående tabeller ses befolkningsudviklingen på
de to skoledistrikter nærmest Fælleden fra 2021-2037.
Der ses en samlet befolkningstilvækst i distriktet ved
Stilling Skole. Der ses især en tilvækst i aldersgrupperne
0-5 år og 6-16 år samt 25-39 år.

I skoledistriktet ved Niels Ebbesen Skole ses en
befolkningstilvækst ved aldersgrupperne 25-39 år samt
75-84 år og +85 år. I distriktet ses en let tilbagegang i
befolkningstilvæksten de næste 10 år, hvorefter der igen
opleves en øget udvikling.

Tabel 6: Befolkningstilvækst i skoledistrikt Niels Ebbensen Skole
Alder

2021

2025

2029

2034

2037

0-5 år

372

359

353

440

465

6-16 år

845

772

759

880

970

17-24 år

481

460

417

433

469

25-39 år

659

754

761

896

935

40-49 år

738

690

655

789

893

50-74 år

1809

1696

1657

1681

1736

75-84 år

389

510

530

502

510

+85 år

107

137

176

273

294

5400

5340

5307

5894

6272

I alt

Tabel 7: Befolkningstilvælst i skoledistrikt Stilling Skole
Alder

2021

2025

2029

2034

2037

0-5 år

400

501

517

469

444

6-16 år

643

724

835

915

916

17-24 år

379

355

339

340

367

25-39 år

670

772

775

696

660

40-49 år

628

637

692

734

753

50-74 år

1364

1388

1372

1363

1362

75-84 år

279

347

368

331

326

+85 år

47

67

100

154

163

4410

4791

4996

5003

4990

I alt
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Idrætsforeningerne tilknyttet Skanderborg Fælled
3.4.1 Medlemstal
I nedenstående tabel ses en udvikling i medlemstal hos
de idrætsforeninger tilknyttet Skanderborg Fælled over
de sidste seks år. Udviklingen ses fra Fælleden blev
opført i 2015 til i dag.

Af væsentlige bemærkninger hos de største foreninger
ses et nogenlunde stabilt medlemstal for FC Skanderborg
samt Stilling Idrætsforening. Derudover ses en stigning i
medlemstal hos Skanderborg Håndbold samt HI
Skanderborg.

Tabel 8: Idrætsforeninger tilknyttet Skanderborg Fælled
Idrætsforeninger
FC Skanderborg
HI Skanderborg
HI Skanderborg Atletik
HI Skanderborg
Badminton

År 2015

År 2016

År 2017

År 2018

År 2019

År 2020

1.094

1.046

953

1.063

1.059

1.034

788

923

1.029

1.078

1.088

1.144

0

18

40

32

30

45

127

203

204

294

326

275

107

133

116

165

HI Skanderborg MTB
Hørning Tennisklub
Livslang Idræt Skanderborg

121

115

124

140

149

206

111

157

123

133

157

151

103

125

132

Skanderborg
Cykelklub
Skanderborg
Håndbold
Skanderborg Lawn
Tennis Klub

435

519

593

582

653

666

217

244

242

264

218

315

203

197

204

181

180

1.198

1.090

1.257

1.338

1.267

1.237

94

97

105

113

114

94

4.058

4.394

4.623

5.018

5.011

5.159

Skanderborg Moo Sa
Taekwondo Klub
Stilling Idrætsforening
Ældre I Bevægelse I
Skanderborg
Hovedtotal
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3.4.2 Aldersfordeling
I nedenstående tabel ses aldersfordelingen i
idrætsforeningerne tilknyttet Fælleden.

Det samlede medlemstal hos disse idrætsforeninger er
højest ved 7-12 års alderen. Først ved 40-59 år når
foreningsdeltagelsen samme niveau igen.

Knap 40% af medlemmerne i FC Skanderborg og
Skanderborg Håndbold er mellem 7 og 12 år. I disse to
foreninger sker et fald i medlemstallet allerede fra 13-års
alderen med et fald på 16% hos FC Skanderborg og 18%
hos Skanderborg Håndbold. Medlemstallene falder dog
med yderligere 60% hos FC Skanderborg og 79% hos
Skanderborg Håndbold når medlemmerne når 19-års
alderen.

Tabel 9: Aldersfordeling i idrætsforeninger tilknyttet Skanderborg Fælled
Forening

0 - 6 år

7 - 12 år

13 - 18 år

19 - 24 år

25 - 39 år

40 - 59 år

60 - 69 år

70+ år

FC Skanderborg

92

390

325

130

68

27

1

1

HI Skanderborg

138

239

150

22

104

372

60

59

HI Skanderborg
Atletik

0

23

13

0

0

9

0

0

HI Skanderborg
Badminton

7

97

73

1

19

47

13

18

HI Skanderborg
MTB

0

9

16

3

39

91

7

0

Hørning
Tennisklub

0

35

27

6

32

58

26

22

Livslang Idræt Skanderborg

0

4

7

4

1

6

33

96

12

101

17

2

Skanderborg
Cykelklub
Skanderborg
Håndbold

78

257

212

45

57

17

0

0

Skanderborg
Lawn Tennis Klub

2

76

54

18

9

89

37

30

Skanderborg
Moo Sa
Taekwondo Klub

13

95

50

10

4

6

1

1

Stilling
Idrætsforening

182

196

221

93

121

322

69

33

Ældre I
Bevægelse I
Skanderborg

0

0

0

0

0

0

20

74

Hovedtotal

505

1.292

1.046

328

408

998

264

318
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Faciliteter i og omkring
Fælleden
4.1 Beskrivelse af de nuværende faciliteter på Fælleden
I 2009 begyndte arbejdet med at gøre Skanderborg
Fælled til en central lokation for alsidige idrætsaktiviteter,
som både favner eliten og bredden. Det er blevet til det
Skanderborg Fælled vi kender i dag.

Fælleden er sammensat af to dele; det rekreative og det
kommunale. Rådhuset råder over en del af Fælleden,
hvilket betyder at politikere, politi og administrative
medarbejdere har deres daglige gang her. Samtidig har
foreningslivet en stor plads på Fælleden. Vi skal have de
to dele af borgernes liv, til at smelte sammen.
Fælleden er bygget så den kan huse både aktiviteter
inde og ude.

“

Skanderborg Fælled er et
aktivitets- og kulturhus, som
byder på en lang række
faciliteter året rundt. Der
tilbydes mange forskellige
faciliteter både indenfor og
udenfor til glæde for
forskellige interessenter og
aldre.
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4.3 Beskrivelse af nuværende driftsmodeller for
faciliteterne på Fælleden
I Skanderborg Kommune findes der flere forskellige ejerog driftsformer af idrætsanlæg. I Skanderborg Kommune
kan foreningerne vederlagsfrit benytte kommunale og
kommunalt godkendte faciliteter, såfremt aktiviteterne er i
overensstemmelse med retningslinjerne. Lokalerne
fordeles efter en række principper, som er beskrevet i
retningslinjerne. Skanderborg Fælled er placeret i et
område, som ifølge lokalplanen er udlagt til offentlige
formål. Skanderborg Fælled drives af en samlet
driftsenhed. Driftsenheden har et samlet driftsbudget for
hele Fælleden, dvs. rådhus, idrætshaller m.m.
Driftsenheden har også ansvaret for de nære udearealer,
som legeplads, beachbaner, mulitibanen og
parkouranlægget. Skanderborg Håndbold har en
brugeraftale med Fælleden, som omhandler brugen af
Fælleden i forbindelse med afvikling af kampe.
Fodboldbanerne drives af Skanderborg Kommune, af den
enhed, som kaldes Idrætsområdet Skanderborg.
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Idrætsområdet har ansvaret for koordinering af græs- og
kunstgræsbaner til fodbold, samt vedligehold af disse
sammen med entreprenørgården. Idrætsområdet har
desuden ansvaret for Galten Hallen, Klank Idrætscenter,
Morten Børup Hallen, Borgernes Hus i Veng, Klubhuset
og Crickethallen på Birkevej, omklædningsbygninger på
Stadion i Dyrhaven og omklædningsfaciliteter på
Fregerslev Stadion i Hørning. FC Skanderborg har en
brugeraftale på den nye kunstgræsbane, som anlægges
ved Fælleden.
Skanderborg Tennishal drives af en selvejende fond, hvor
de tre stiftende klubber, hver har to repræsentanter i
fondens bestyrelse. Taekwondocenteret drives, som en
selvejende institution.
I umiddelbar nærhed til Fælleden findes Skanderborg
Svømmehal, som drives af en selvejende institution.
Derudover findes skolehallen ved Niels Ebbesen Skole
og Gymnasiehallen. Disse haller drives af henholdsvis
skolen og gymnasiet hvor Niels Ebbesen Hallen har
ansvaret for fritidsdelen af gymnasiehallen.

Metode
Som tidligere beskrevet valgte foreningerne ultimo 2020
at nedsætte en arbejdsgruppe til at stå i spidsen for
bruger- og borgerinvolvering. Der var været fokus på at
alle foreninger og borgere i Skanderborg har haft
mulighed for at byde ind med ideer og ønsker til
udviklingen af Skanderborg Fælled. Processen blev
indledt med telefoninterviews af 11 foreninger, samt to
workshops for disse foreninger. Denne del af processen
har dannet baggrund for den videre proces, som blev
indledt i februar 2021.
Alle borgere i Skanderborg blev inviteret til et virtuelt
orienterende borgermøde d. 27. april 2021. På dette
møde blev kernefortællingen og visionen for Fælleden
fremlagt. På mødet blev alle inviteret til at deltage i de
efterfølgende workshops, samt at udfylde et
spørgeskema. 150 borgere i Skanderborg besvarede
spørgeskemaet og dermed udtrykke deres ønsker for
udviklingen af Fælleden. I juni 2021 havde alle borgere
mulighed for at deltage i tre forskellige workshops, med
hvert deres fokus. Den ene workshop havde fokus på
udendørs faciliteter, den anden på indendørs faciliteter
og den sidste på faciliteter til fællesskab og foreningsliv.

skoler, kommunale afdelinger og det lokale erhvervsliv.
I samarbejde med driftsenheden for Skanderborg Fælled
er der gennemført en brugeranalyse af de nuværende
brugere, hvor der er spurgt ind til ønsker og drømme for
fremtiden på Fælleden.
For at sikre de unges perspektiv blev der desuden afholdt
en workshop for unge fra UCS10 i Skanderborg.
Alle input og data danner baggrund for rumprogrammet
og er blevet præsenteret for foreningernes
arbejdsgruppe og den politiske styregruppe i forbindelse
med en studietur. Foreningernes arbejdsgruppe, den
politiske styregruppe og embedsfolk fra Skanderborg
Kommune deltog i en studietur d. 29. august.
Studieturen gik til Høng Hallen i Kalundborg Kommune,
Atletikanlægget ved Syddansk Universitet i Odense,
Trailcenter i Kolding samt Vejen Idrætscenter. Studieturen
fokuserede både på selve faciliteten og driften af
faciliteten.

Sideløbende med disse workshops blev der gennemført
interviews med 11 primære interessenter, som både var
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Resultater
Resultatet af processen med foreningerne er i høj grad
den kernefortælling, som er beskrevet tidligere i dette
dokument. De øvrige interessenter, som er blevet hørt i
processen har klart kunne bakke om denne
kernefortælling. Foreningerne har også ønsker til
faciliteter. Særligt står ønsket om foreningernes hus og
Fælledens hjerte højt på deres fælles ønskeliste.
Foreningerne er også optaget af at skabe
sammenhænge og invitere nye brugere ind på Fælleden.
I processen viste det sig at en del af ønskerne var
sammenfaldende, men med nuanceforskelle.
Mødesteder og foreningsliv
Særligt tydeligt er ønsket og behovet for mødesteder.
Både formelle og uformelle, samt udendørs og indendørs.
Langt de fleste bakker op om foreningernes vision om at
foreningsliv mærkes og leves på Fælleden. Flere har
beskrevet ønsket om zoner til at hænge ud og være en
del af fællesskabet på Fælleden. Mødesteder og
opholdszoner udenfor med læ og afskærmning er
beskrevet af flere af grupperne. Mange har ytret ønske
om Fælleden bliver stedet, hvor børn og unge mødes og
har lyst til at hænge ud.
I sammenhæng med dette er et stort ønske om cafemiljø,
som er målrettet fritidsbrugere og brugere af
idrætsfaciliteterne i dagtimerne.
Flere har direkte ønsket en separat indgang til den
rekreative del af Fælleden. Dette ønske er åbenlyst for
foreningerne, men også skoler og den kommunale
sundhedsafdeling har udtrykt ønske om at adskille
rådhusdelen fra idrætsdelen. På denne måde kan
borgere, som kommer for at bevæge sig og være fysisk
aktive, føle sig velkommen og opleve at der er plads til
dem. Flere forestiller sig også at dette vil give mere ro til
borgerservice og bedre vilkår for de medarbejdere, som
arbejder på Fælleden.
Enkelte har desuden beskrevet ønsker til indendørs
legeplads eller en aktivitetslounge, hvor det at lege og
bevæge sig kobles med mødesteder.
Faciliteter i det fri
I forhold til konkrete ønsker til faciliteter til idræt og
bevægelse, er udendørs træningszoner, MTB spor og
aktivitetsbånd de 3 ønsker, der er flest, der har ytret
ønske om. Flere beskriver ønsker om at binde området
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sammen med et bevægelses- og aktivitetsbånd, som
skaber en aktiv sammenhæng mellem selve Fælleden og
de øvrige faciliteter i kilen. 13 af de adspurgte grupper
peger på etablering af MTB spor, som et højt ønske. HI
Skanderborg MTB arbejder med etablering af MTB
teknikbane i området omkring det kommende trailcenter.
De er desuden i dialog med Naturstyrelsen og
Skanderborg Kommune om MTB spor i Anebjerg skoven.
Cirka 1/3 del af de adspurgte grupper har beskrevet
ønsker til udvidelse af legepladsen, gerne med et fokus
på bevægelse. Enkelte har også beskrevet et ønske om
et bevægelseseksperimentarium. Særligt dagtilbuddene
har ønsket en legeplads, som kobler leg og læring, gerne
med fokus på både bevægelse og naturoplever.
Løberuter og cykelruter står også højt på ønskelisten hos
mange. I lighed med ønskerne om faciliteter til skatere,
løbehjul og rulleskøjter.
Der er en del forskellige ønsker om lettilgængelige
idrætsfaciliteter som krolf, discgolf, fodboldgolf og
petanque. Den nuværende krolfbane flyttes pga. af
etableringen af kunstgræsbanen og i den forbindelse
opstår et behov for etablering af en ny permanent
krolfbane.
Der har været en del ønsker til mere naturnære faciliteter,
som bålpladser og sheltere. Disse ønsker er alle
videregivet til arbejdet omkring trailcenteret.
Atletikanlæg er det klassiske udendørs idrætsanlæg,
som flest gruppering har ytret ønske om. 8 ud af 28
grupperinger har nævnt atletikanlæg. Blandt disse
grupperinger er skolerne, som beskrevet et stort behov
for atletik anlæg for flere af kommunens skoler, da atletik
er en del af pensum i folkeskolen. Efter dialog med HI
Skanderborg Atletik undersøges muligheden for
etablering af et atletikanlæg ved Niels Ebbesen Skolen.
Hvis dette ikke er muligt, skal der arbejdes videre med et
atletikanlæg i det samlede rumprogram for Fælleden.
FC Skanderborg har et ønske om at samle flest mulige
fodboldbaner på Fælleden, således at de kan samle
deres aktiviteter og skabe et stærkt klubmiljø omkring
fodbolden i Skanderborg. I tillæg ønsker FC Skanderborg
en tribune til 200-300 tilskuere i forbindelse med
kunstgræsbanen.

Tennisanlægget ligger længere nede af Frueringvej på
Fælledens område. Her findes der to indendørs og to
udendørs tennisbaner, samt omklædnings- og
klubfaciliteter.
Taekwondocenteret ligger ligeledes længere nede af
Frueringvej ved siden af tennisanlægget. Her findes en
stor træningssal, samt omklædnings og klubfaciliteter.
Ovenstående er de primære faciliteter, som tænkes ind i
udviklingsplanen for Fælleden. Arbejdsgruppen har
desuden forholdt sig til de faciliteter, som findes i
umiddelbar nærhed til Fælleden. Altså idrætsfaciliteter
ved Niels Ebbesen Skole, Skanderborg Gymnasium, samt
Skanderborg Svømmehal.

Ved Niels Ebbesen Skole findes en skolehal, en mindre
gymnastiksal, samt et mindre atletikanlæg og
fodboldbaner.
Ved Skanderborg Gymnasium findes en multihal,
beachbaner og fodboldbaner.
Skanderborg Svømmehal har et 25 meter svømmebassin,
børnebassin, fitnesscenter, saunaer m.m. Svømmehallen
har udviklingsplaner for ca. 100 mio. kroner og forventer
at kunne tage "Vandværket" – det nye projekt i brug i
2024.
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Faciliteter indendørs
Fitnesscenter står øverst på ønskelisten over indendørs
idrætsfaciliteter. 8 ud af 28 grupperinger har givet udtryk
for et ønske om yderligere faciliteter til fitness, end dem,
som findes på Fælleden i dag.
En del grupperinger (7 ud af 28) ønsker bløde
aktivitetsrum og mindre sale til aktiviteter. Særligt
Skanderborg Kommunes sundhedsafdeling har beskrevet
behov for mindre træningsrum. UCS10 beskriver et behov
for sale med spejle til dans og blødere aktiviteter. Disse
ønsker blev også beskrevet af medarbejderne på
Fælleden samt Fælledens Advisory Board.
Der er desuden et stort ønske om en multihal. Samme
antal grupperinger (7 ud af 28) har udtrykt ønske om en
svømmehal eller et vandland. Arbejdsgruppen har dog
valgt ikke at medtage dette ønske i rumprogrammet, da
Skanderborg Svømmehal, som er placeret i umiddelbar
nærhed til Fælleden har større udvidelsesplaner.
Borgere, brugere, skoler og de unge har sammen med
tennis et ønske om padelbaner, som en del af Fælleden.
Der er også enkelte ønsker om squashbaner.
Skanderborg Tenniscenter Fond og Skanderborg Lawn
Tennis Klub arbejder med udvidelse af tennisanlægget
med en indendørstennisbane samt en udendørs
padelbane. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke
konkrete planer om etablering af indendørs padelbaner
på Fælleden. Dette ønske medtages derfor i
rumprogrammet.
Både Skanderborg Håndbold og HI Skanderborg
Badminton har ønsker om yderligere halkapacitet på
Fælleden. Håndbold beskriver at de har flere hold, som
ikke kan træne på Fælleden på grund af manglende
haltider. De har flere børnehold, som træner i haller
udenfor Skanderborg by. HI Skanderborg Badminton
ønsker at kunne flytte noget af deres aktivitet til
Fælleden, samt at kunne afholde badmintonstævner,
hvor der er plads til flere deltagere, samtidig med at der
er gode rammer omkring selve stævnet.
Der er enkelte ønsker til skøjtehal, dette er ikke
medtaget, da det ikke var et gennemgående ønske.
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Øvrige
Tidssvarende omklædningsfaciliteter og de nødvendige
servicefaciliteter, som vaskeri og opbevaring står højt på
foreningernes ønskeliste. Stort set alle foreninger

“

Jeg sætter mig tit ind i hallen
med min PC, så brugerne
kan se at jeg er der.
Louise, Fritidskoordinator på Fælleden

beskriver deres behov for lagerplads og opbevaring af
deres udstyr. Fælledens medarbejdere har beskrevet et
stort behov for mere lager- og opbevaringsplads.
Desuden vil Fælledens medarbejdere gerne have et
synligt kontor i nærheden af Fælledens fritidsbrugere.
Foreningerne og Idrætsrådet vil gerne have adgang til
fælles kontorfaciliteter og mindre mødelokaler, hvor der
kan skabes gode rammer for deres foreningsarbejde.
På den ene workshop og i enkelte interviews blev ideer
omkring muligheden for beboere og overnattende på
Fælleden nævnt og udviklet. Ideerne handlede om
vandrehjem, målrettet sportsudøvere, Sportscollege,
højskole eller lignede. Arbejdsgruppen har efterfølgende
besluttet primært at arbejde videre med et areal til
beboere, men ikke konkretiseret hvilke beboere.
Desuden beskriver rigtig mange af de forskellige grupper
behovet for skiltning og vejvisning på Fælleden.
Bostederne i Skanderborg har et ønske om visuel
skiltning, som gør det nemmere for deres brugere at finde
rundt, både ude og inde. Generelt er der ønsker om mere
kommunikation af Fælleden og de foreninger, som er
primære brugere af faciliteterne.

Organisering
18 ud af de 28 grupper har ønsket fælles tiltag mellem
foreninger, organisationer og kommunen med
udgangspunkt i Fælleden.
Foreningernes arbejdsgruppe har investeret mange
frivillige timer i arbejdet omkring denne udviklingsplan.
Langt de fleste af de interviewede foreninger og udvalgte
interessenter udviste stor interesse for at indgå i et
fællesskab omkring Fælleden. Både ved at dele
faciliteter, lave fælles tiltag og indgå i et fællesskab
omkring udviklingen af Skanderborg Fælled som
Idrætscenter.
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Kommunikation
I forbindelse med udviklingen af Skanderborg Fælled har der været
forskellige kommunikationsindsatser for at fortælle om processen og
formidle viden til borgere i Skanderborg.
Hjemmeside:
Der blev etableret en underside om udviklingen af
Fælleden på www.skanderborg.dk (tidligere
www.skanderborgfælled.dk). I den forbindelse har det
været muligt for projektledelsen løbende at opdatere
interesserede borgere på processen. På denne side var
det derudover også muligt at tilgå foreløbige resultater,
gense borgermødet, mm.
Sociale Medier:
I samarbejde med medarbejderne på Fælleden har det
været forsøgt at dele begivenheder, opslag o. lign. på
Fælledens Facebookside. Dette med målet om at skabe
noget trafik på siden og udbrede kendskabet til
workshops, borgermøder, osv. Formålet var også at
inspirere borgerne til hvordan Fælleden kan bruges i
forbindelse med opslag i samarbejde med foreninger.
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Artikler:
I løbet af projektperioden har der været to større historier
om Skanderborg Fælled i Ugebladet Skanderborg. I
marts 2021 blev der skrevet en artikel i forbindelse med
opstarten på inddragelse af borgerne i Skanderborg og
samarbejdet med foreningerne. I september 2020 udkom
en artikel i Ugebladet med fokus på den afsluttende
involvering af borgere.
Derudover blev der udarbejdet en artikel og video fra DGI
Østjylland med fokus på inddragelse af unge i
forbindelse med en workshop for elever på UCS10 om
udviklingen af Fælleden.
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